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  عشق از ازل
  

ميخت اندوپود و رتا  ات نـــــوط ازی دور رنج      ميسوخت ماۀ ملــــــــــــج دشمن  ظلم شرار از  

ميافروخت ها  نهيس  در   نـــــوط  عشق شعله      ميدوخت تو در بر  اتمــــــــــــــــــنج ديام چشم  

ميختآمو ازل از  هنيم عشق در  تنـــــــسوخ  

شنو افغانم و اندوه و غم و  اديرــــــــف و شور      شنو جانمۀ نال  نيا ميزنی م  شت ونـــخه ب ما  

شنو سوزانمی آوا  حسرتم رـــــــــــــــپ دل از      شنو پنهانم  سوز نـــــــــــت از گشته برپا  دود  

شنو انميگر  یهای ها نــــــوط از  باشم دور  

جان و جسم بای رزمندگ ودـــــــــب ما کارزار      جوان خون و رگ دری خون قطره باشد که تا  

نجوا صد نعش  افتاده  وطن  سنگ رـه ريز      گانيهمسا هتــــــــــج شش ازی آزادگ دشمن  

شانی انهاــــج نثار هکرد کفن گلگون خفتگان  

ميکنيمی اله قيتوف به  ودــــــــخ  رزم و عزم      ميکنيمی ئايآر پاک  اکـــــــــــخ از  دفاع  ما  

ميکنيمی ئکشا  مشکل  نـــــــــــوط اوالد بهر      ميکنيمی ئايموم  ودـــــــــــــخۀ بشکست هيکل   

ميکنيمی ئکرا دری ماه چو ودــــــــخ دشمنان  

هشد آشام ونـخ و  قتال  نگر،ی م را رهبران      شده اعدام  ۀوخـــــــــج   تا وطن  مردان راد  

هشد اصنام رويپ و  رها  ردهـــــــــــک نيد راه      شده بدنام ما نزد انبـــــــــــــــــاج الشخوران  

شده عام و خاص ی رسوا  ودـخی تهايجنا از  

افروختند نــــــــــوط در  نفرت  و  نهيک آتش      سوختند را  وطن رــــــآخ  وطن، نيا دشمنان  

ان خـــــــــــاک بر چشم آز بر ما دوختنددشمن      آموختند  نفاق درس زن و مرد کودک و طفل  

ختند اندو غم رـــــــهز با  مردمان  پود و تار  

منست الهام و هـــــــــــــــم مبنایی آزاد شور      منست جــــــــوش اقدام شاهدان برزن وی کو  

منست المالهامِ  آ وطن درــــــــــــــــــانی اجنب      منست اسالم باروی هنميم پاک اکــــــــــــــخ  

 منست دامۀ حلق در "فيلط" رــــــــــآخی اجنب


